
Zalecenia dotyczące wykonywania rutynowego 
oznaczania profilu lipidowego po posiłku: 

konsensus Europejskiego Towarzystwa 
Miażdżycowego (EAS) oraz Europejskiego 

Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny 
Laboratoryjnej (EFLM)

Magdalena Krintus
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum w Bydgoszczy



Fasting Is Not Routinely Required for Determination of a 
Lipid Profile: Clinical and Laboratory Implications

Including Flagging at Desirable Concentration
Cutpoints-A Joint Consensus Statement from the
European Atherosclerosis Society and European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory

Medicine. 
Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S, Kolovou G, Baum H, Bruckert E, Watts 

GF, Sypniewska G, Wiklund O, Borén J, Chapman MJ, Cobbaert C, 
Descamps OS, von Eckardstein A, Kamstrup PR, Pulkki K, Kronenberg F, 

Remaley AT, Rifai N, Ros E, Langlois M; European Atherosclerosis Society
(EAS) and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory

Medicine (EFLM) Joint Consensus Initiative

Eur Heart J. 2016;37(25):1944-58

Clin Chem. 2016;62(7):930-46



Zalecenia dotyczące wykonywania rutynowego 
oznaczania profilu lipidowego po posiłku

• Dlaczego rutynowo oznaczamy profil lipidowy 
na czczo?

• Które lipoproteiny są aterogenne?

• Jaki jest wpływ spożycia posiłku na profil 
lipidowy?

• Oznaczanie profilu lipidowego nie na czczo: 
czy się nadaje?

• Implikacje & rekomendacje dla laboratoriów



Dlaczego rutynowo oznaczamy profil 
lipidowy na czczo?

• Poposiłkowa zmienność TG

• Pośrednia ocena (wyliczenie) LDL-C wymaga 
bycia na czczo (TG muszą być oznaczane na 

czczo)

• Oszacowanie stężenia LDL-C za pomocą wzoru 
Friedewalda może być niedokładne u 

pacjentów z podwyższonym stężeniem TG 
(niedokładne gdy TG >200 mg/dl i nieważne 

gdy TG >400 mg/dl) oraz przy niskich 
stężeniach LDL-C (LDL-C <100 mg/dl)



Ograniczenia związane z oznaczaniem 
lipidów na czczo

• Praktyczne:

pacjenci

pracownicy służby zdrowia

laboratoria

• Medyczne:

fizjologicznie status lipidowy w ciągu 
dnia nie na czczo



Ograniczenia stosowania profilu 
lipidowego na czczo: weryfikacja

PYTANIE 1 

Czy oznaczanie LDL-C pozwala na wystarczające 
oszacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego u 

wszystkich osób?  TAK lub NIE
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Nie tylko LDL-C

LDL-C jest głównym lipidowym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-

naczyniowych i głównym celem terapii obniżającej stężenie lipidów

Jednak aktualnie jest suboptymalnym markerem 
ryzyka, co jest spowodowane:

• Częstszym występowaniem cukrzycy, insulinooporności, zespołu 
metabolicznego i cukrzycy

• Dyslipidemią aterogenną charakteryzującą się głównie podwyższonym 
stężeniem TG, obniżonym HDL-C i zwiększonym występowaniem 
małych, gęstych LDL (sdLDL) przy relatywnie optymalnym stężeniu LDL-C

Znaczenie lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) i ich remnantów



Modyfikacje lipoprotein u osób z otyłością brzuszną i zespołem 
metabolicznym

Arsenault, B. J. et al. (2011) Lipid parameters for measuring risk of cardiovascular disease
Nat. Rev. Cardiol. doi:10.1038/nrcardio.2010.223



LDL-C może nie zawsze odzwierciedlać ryzyko

Stężenie LDL cholesterol versus liczba cząsteczek LDL



Nie tylko LDL-C: lipoproteiny aterogenne

Nie-HDL-C i apoB podobne, ale różne!
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Ograniczenia stosowania profilu 
lipidowego na czczo: weryfikacja

PYTANIE 2 

Czy spożycie posiłku istotnie wpływa na oznaczenia 
parametrów lipidowych? TAK lub NIE
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Wytyczne: nie-HDL-C vs apoB
w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

nie-HDL-C

• Nie-HDL-C nie jest nową 
koncepcją 

• Wytyczne z wielu towarzystw 
rekomendują określenie nie-
HDL-C wraz z profilem 
lipidowym do oceny ryzyka 
oraz jako drugorzędny lub 
alternatywny cel terapii

• W wytycznych IAS nie-HDL-C
jest głównym aterogennym
czynnikiem lipidowym

apoB

• Po raz pierwszy 
rekomendowane w 2008 r., 
przez ADA/ACC, w 2009 przez 
CCS

• W ESC/EAS jest uważane za 
alternatywny marker ryzyka

• Drugorzędny lub opcjonalny 
cel terapii tylko w kilku 
wytycznych (NLA, ESC/EAS, 
CCS)



Rekomendowane punkty odcięcia: 
nie-HDL-C vs apoB

w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

nie-HDL-C apoB
• Sprzeczne wartości odcięcia

• <80 mg/dL dla pacjentów z 
bardzo wysokim ryzykiem 
(ADA/ACC, ESC/EAS)

• <90 mg/dL and <80 mg/dl u 
pacjentów z wysokim 
ryzykiem w zależności od 
wytycznych

• <100 mg/dL and <80 mg/dL
dla pacjentów z wysokim i 
umiarkowanym ryzykiem

• Dobrze ugruntowane 
wartości odcięcia

• 30 mg/dL powyżej 
zalecanego stężenia LDL-C

• nie-HDL-C < 100 mg/dL u 
pacjentów z grupy bardzo 
wysokiego ryzyka (klasa IIa)

• nie-HDL-C <130 mg/dL w 
grupie wysokiego ryzyka 
(klasa IIa)



Aspekty analityczne: nie-HDL-C vs apoB

Nie-HDL-C
• Na czczo lub nie na czczo

• Wyliczenie oparte na 
oznaczeniu TC i HDL-C, 
dlatego wymagane jest co 
najmniej oznaczanie tych 
dwóch parametrów

• Błędy związane z 
oznaczaniem HDL-C!

• Szybkie wyliczenie bez 
dodatkowych kosztów

apoB
• Nie trzeba być na czczo

• Dokładny i precyzyjny 
pomiar

• Opiera się na oznaczaniu 
tylko 1 parametru niż kilku

• Dłuższe oczekiwanie na 
wynik

• Dodatkowe koszty

• Międzynarodowy standard 
SP3-08 (WHO/IFCC)



Nie:HDL-C i apoB: korelacja vs zgodność

Values for apoB and non-HDL for participants in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)
Sniderman A, Williams K, Cobbaert C. ApoB versus non-HDL-C: what to do when they disagree. Curr Atheroscler Rep. 
2009;11:358-63.

Wysoka korelacja, ale mniejsza zgodność!



Przykłady istotnej niezgodności pomiedzy
nie-HDL-C a apoB

Największą niezgodność obserwuje się u 
pacjentów z hipertriglicerydemią (z cukrzycą i 

otyłością brzuszną) oraz innymi 
dyslipoproteinemiami.

(rodzinna mieszana hiperlipidemia, rodzinna 
dysbetalipoproteinemia, rodzinna 

hipoalfalipoproteinemia)

I żadna z tych dyslipoproteinemii nie może być 
rozpoznana poprzez oznaczanie nie-HDL-C.
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Ograniczenia stosowania profilu 
lipidowego na czczo: weryfikacja

PYTANIE 3 

Oznaczanie profilu lipidowego na czczo stało się 
nieaktualne i nie powinno być kontynuowane? 

TAK lub NIE



Zalecenia EFLM-UEMS
Kluczowe zalecenia

Nie wymaga się bycia na czczo do rutynowego oznaczania 
profilu lipidowego 

Przy stężeniu TG >4.5 mmol/L ( >400 mg/dl) w próbce pobranej 
nie na czczo, powinno się rozważyć oznaczanie TG na czczo

Nieprawidłowe wartości parametrów lipidowych powinny być 
„oflagowane” w odniesieniu do wartości pożądanych 

Zagrażające życiu lub ekstremalnie wysokie stężenia 
parametrów lipidowych powinny skutkować skierowaniem 

pacjenta do leczenia w specjalistycznych poradniach zaburzeń 
lipidowych

Nordestgaard B et al. EAS EFLM joint Consensus Panel, E Heart J 2016 



Kiedy oznaczać lipidy nie na czczo a kiedy 
na czczo?

Nie na czczo U większości pacjentów, włączając:
•Wstępne badanie profilu lipidowego u każdego pacjenta
•Określenie ryzyka sercowo-naczyniowego
•Monitorowanie terapii obniżającej stężenie cholesterolu
•U dzieci
•Jeśli preferowane przez pacjenta
•U pacjentów z cukrzycą
•U osób starszych

Na czczo Rzadziej, ale powinno być rozważone jeśli:
• TG nie na czczo >5 mmol/l ( >400 mg/dl)
•W przypadku zdiagnozowanej i leczonej w specjalistycznej 
jednostce hipertriglicerydemii
•Wymagają tego inne badania np. glikemia na czczo

Nordestgaard B et al. EAS EFLM joint Consensus Panel, E Heart J 2016 



Wartości nieprawidłowe parametrów lipidowych

Parametr mmol/l mg/dl

TG na czczo ≥1.7 ≥150

TG nie na czczo ≥2.0 ≥175

TC ≥5.0 ≥190

LDL-C ≥3.0 ≥115

Nie-HDL-C na czczo ≥3.8 ≥145

Nie-HDL-C nie na czczo ≥3.9 ≥150

Lp(a) ≥50

HDL-C ≤1.0 ≤40

Parametr g/l mg/dl

ApoB ≥1.0 ≥100

ApoAI ≤1.2 ≤120



Hipertriglicerydemia: definicja wg konsensusu 
EAS

• Łagodna do umiarkowanej

175-880 mg/dl (2-10 mmol/l)

apoB i nie-HDL-C jako drugorzędny cel

• Ciężka

>880 mg/dl (>10 mmol/l)

zapobieganie zapaleniu trzustki



„Alarm” flagowanie wyników zagrażających 
zdrowiu 

Stężenia 
zagrażające 
zdrowiu i życiu

Skierowanie do poradni zaburzeń lipidowych w 
celu wykluczenia

TG >10 mmol/l
>880 mg/dl

Zespół chylomikronemii
Wysokie ryzyko ostrego zapalenia trzustki

LDL-C >5 mmol/l

>190 mg/dl

Heterozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia
Wysokie ryzyko CVD 
badania przesiewowe u rodziny

LDL-C >13 mmol/l

>500 mg/dl

Homozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia
Bardzo wysokie ryzyko CVD 

Lp(a) >150 mg/dl Bardzo wysokie ryzyko zawału m.sercowego i 
zwężenia zastawki aortalnej

Nordestgaard B et al. EAS EFLM joint Consensus Panel, E Heart J 2016 
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